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COOPERATIVISMO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Sabe-se que a presença de cooperativas em uma dada

região contribui para o desenvolvimento local através da

geração de renda, retenção de recursos na comunidade

onde atua, melhoria do nível educacional, maior

longevidade e melhoria da qualidade de vida das pessoas.

É neste contexto que o evento se desenvolverá com a

participação da comunidade acadêmica e sociedade.

Inscrições abertas: clique aqui

Na oportunidade, será realizada uma discussão e

reflexão sobre a importância do cooperativismo para o

desenvolvimento regional no país e no Estado do Rio Grande

do Sul. O evento marcará a passagem do Ano Internacional

do Cooperativismo a ser comemorado no dia 03 de julho,

conforme estabelecido pela Aliança Cooperativa

Internacional (ACI).

No dia 01 de julho, às 18,

através do Google Meet, o

Programa de Pós-Graduação em

Desenvolvimento Regional e a

Área de Negócios da FACCAT

estará promovendo um bate-

papo com o Presidente do

Sistema Ocergs/Sescoop-RS e

Diretor da OCB - Organização

das Cooperativas Brasileiras,

Prof. Vergílio Frederico Perius.

https://saga2.faccat.br/index.php?op=1068&chave=2090&portal=E
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COREDES EM NÚMEROS

Interessados em ficar por dentro de informações e

dados importantes sobre os Conselhos Regionais de

Desenvolvimento (Coredes) do Estado já podem concentrar

as buscas em um único local. No sábado, dia 19 de junho,

foi lançado o “Portal Coredes em Números”, que tem a

principal finalidade ser uma fonte de consulta acessível a

toda a pessoa interessada em saber como está um

determinado número, recurso destinado ou desempenho no

seu município. “Na mesma linha, poderá servir como

consulta para acadêmicos de graduação e de pós-graduação

a fim de que possam realizar estudos condizentes às

diferentes realidades territoriais do Rio Grande do Sul”,

destaca o professor Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler, um

dos responsáveis pelo desenvolvimento do portal, que se

encontra hospedado no link do Mestrado em

Desenvolvimento Regional no site da Faccat, em

www.faccat.br. O lançamento ocorreu de forma virtual e

foi transmitido no canal do youtube da Área de Negócios

Faccat. A iniciativa é do Programa de Pós-Graduação em

Desenvolvimento Regional (PPGDR) das Faculdades

Integradas de Taquara (Faccat).

O Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler, que também

é o coordenador dos cursos de Administração, Ciências

Contábeis, Gestão Comercial e de Turismo, comenta que a

Faccat capitaneia a iniciativa, que é inédita.
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Durante o lançamento oficial do Portal Coredes em

Números ocorreu a palestra "A violência contra a mulher:

novos dados, antigos desafios", que teve como ministrantes

a professora Regina Célia A.S. Barbosa, sócia-fundadora e

vice-presidente do Instituto Maria da Penha (IMP), e

Henrique Marques Ribeiro, do Observatório da Mulher

Contra Violência - Senado Federal. No Portal é possível

conferir dados sobre essa triste realidade.

De acordo com o coordenador do Mestrado e vice-

diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Dr. Roberto

Tadeu Ramos Morais, essa proposta nada mais é do que

uma excelente ferramenta que dará transparência a um

número significativo de informações, de dados

socioeconômicos dos 28 Coredes do Estado.
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Prof. Morais salienta que, “Espero que a sociedade,

acadêmicos, gestores públicos se utilizem desta ferramenta

da melhor maneira possível, pois ela irá trazer números

significativos que contribuirão para a gestão de nossos

municípios”.

Equipe de pesquisadores do Portal Coredes em Números

Professores responsáveis: Dilani Bassan, Jorge Amaral de

Moraes e Marcos Paulo Dhein Griebeler

Bolsistas: Amanda Jung, Camila Macedo Thomaz Moreira,

Nathália Lehn e Octávio Belarmino Loss
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MIGRAÇÃO E MOBILIDADE EM DEBATE

O I Congresso Internacional e III Seminário Nacional de

Desenvolvimento Regional, que ocorreu nos dias 10 e 11 de

junho, contou com participantes de diversas regiões do

Brasil e de países como Espanha e México. Com a temática

“Migração e mobilidades no cenário contemporâneo”, os

participantes puderam discutir ações e situações dos

movimentos migratórios da contemporaneidade e os

processos que envolvem as mobilidades. Os encontros foram

transmitidos via Google Meet. Além das palestras, 84

trabalhos de pesquisa foram apresentados durante estes

dois dias de encontro. A realização foi do Mestrado em

Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de

Taquara (Faccat).
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Na sexta-feira, 11 de junho, a palestra de

encerramento, mediada pela professora Dra Aleteia

Hummes Thaines, da Faccat, foi explanada pela professora

Dra Pilar Guadalupe Cruz Zúñiga, da Espanha, que apontou

os desafios políticos, econômicos e sociais das mobilidades

urbanas na América Latina e Europa, além de seus impactos

na contemporaneidade. “Ocorre uma transformação

cultural, econômica e social nas cidades que recebem os

imigrantes. Então, há uma saturação da infraestrutura dos

espaços. E ainda há a preocupação de onde vão morar e

trabalhar essas pessoas, que muitas vezes são jovens, com

filhos. Muitos acabam trabalhando de forma irregular ou

ainda trabalhando em empresas com salários muito baixos”,

observa a pesquisadora.

É preciso fazer políticas públicas

A doutora Pilar ainda destaca que os imigrantes buscam

os lugares mais baratos para viver, em bairro simples, mais

pobres, que tenham outros imigrantes. “Se cria uma rede

de contato para conseguir onde morar, para se conseguir

empregos. As empresas dão condições precárias de trabalho,

pagam muito pouco. Também existe uma disputa de acesso

à saúde, educação/escola, emprego”, avalia.

A pesquisadora ainda enfatiza que é preciso fazer

políticas públicas para atender esses imigrantes a nível

municipal, estadual e nacional. “Não há uma ligação entre

os níveis para a realização de políticas públicas. Há uma

exploração, há uma discriminação deste tipo de população,

não apenas no Brasil, mas na América do Sul”, adverte.
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Palestra de abertura

Já na quinta-feira, dia 10 de junho, a palestra de

abertura teve a temática “Contribuições dos estudos

migratórios no contexto dos programas de Pós-Graduação da

área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia”, com

os professores Dr. Helion Póvoa Neto (UFRJ) e Dr. Ricardo

Ojima (UFRN). A mediação foi do professor Dr. Roberto

Tadeu Ramos Morais, da Faccat.
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Entre os dias 25 a 28 de maio, ocorreu o “IV Seminário

Internacional Micro-história, trajetórias e imigração”, na

ocasião foram apresentados os trabalhos: “A pandemia de

Covid-19 e os gestores do Paranhana - documentando a

história durante a crise”, de autoria do mestrando e

bolsista Gabriel O. W de Bortoli e as professoras Andrea H.

P. Rahmeier e Sandra Cristina Donner. Já o segundo trabalho

foi “Imigrações contemporâneas em destaque: uma análise

quantitativa das produções acadêmicas sobre o tema”, de

autoria do Gabriel O. W. de Bortoli e Prof. Dr. Daniel

Luciano Gevehr.

Foi aprovado o trabalho intitulado "Fidelização para

retenção de clientes em uma cooperativa médica do Vale do

Paranhana - Unimed Encosta da Serra”, para ser

apresentado no 6º EBPC - Encontro Brasileiro de

Pesquisadores em Cooperativismo. O trabalho é de autoria

do Prof. Dr. Roberto Morais, Gabriel Schmitt Morais e Juliana

dos Santos Lopes.
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Em maio, o mestrando e

bolsista da CAPES, Gabriel de

Bortoli apresentou o trabalho

“Imigrantes contemporâneos no

Vale do Paranhana/RS: a inserção

sociocultural de haitianos no

município de Igrejinha/RS” no

Seminário Internacional Migrações,

territorialidades e ambiente e XV

Seminário Nacional de Pesquisadores da História das

Comunidades Teuto-brasileiras, promovido pela Associação

Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades

Teuto-brasileiras (ANPHCTB).

Prof. Dr. Roberto Morais que

possui mais de 30 anos de experiência

no ramo do Cooperativismo, onde

também atua como professor,

elaborou o e-book “Tendências no

Cooperativismo Brasileiro”.

O material encontra-se disponível de

forma gratuita. Acesso, clique aqui

http://bit.ly/E-book_Tendencias_do_Cooperativismo_brasileiro_prof_Roberto_Morais
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TRASHED” - PARA ONDE VAI O NOSSO 

LIXO

No dia 28 de maio a Profa. Dra. Rosimary Vieira, da

Universidade Federal Fluminense, protagonizou a

discussão do documentário “Trashed” - Para onde vai o

nosso lixo.

Após a explanação, participaram ainda do debate, o

Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler, Prof. Felipe Leão

ambos da FACCAT e a Profa. Dra. Judite Sanson de Bem, do

Unilasalle.

Acesso à gravação, clique aqui

https://www.youtube.com/watch?v=zxezc--jWUA
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PANORAMA DOS HÁBITOS DE LEITURA 

NO BRASIL E AGENDA 2030

No dia 27 de maio a professora Zoara Failla, do

Instituto Pró-Livro, realizou um relato sobre os hábitos de

leitura no Brasil, fazendo uma relação com os desafios

impostos pela Agenda 2030. O evento, foi gratuito e

ocorreu às 10h, no canal da Área de Negócios e do

Mestrado em Desenvolvimento Regional.

Após a explanação, participaram ainda do debate, o

Coordenador do Mestrado em Desenvolvimento Regional,

Prof. Dr. Roberto Morais, a Profa Dra Maria Reszka, do

Curso de Pedagogia da FACCAT e o Prof. Dr. Moisés

Waismann, do Unilasalle.

Acesso à gravação, clique aqui

https://www.youtube.com/watch?v=no9Xjkv-d_4
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PUBLICAÇÕES

Foi publicado no e-book “Joias da Memória e da

História: Cemitério das Irmandades, Jaguarão/RS”, o

capítulo intitulado o “Cemitério das Irmandades: uma

visita à memória e ao patrimônio cultural Jaguarense

(RS)”, resultado da dissertação da egressa Larissa Bitar

Duarte e o orientador Daniel Gevehr.

Disponível em: clique aqui

O capítulo de livro “Mulheres,

violência doméstica e mercado de

trabalho em tempos de pandemia:

contínuos desafios” foi publicado no

e-book “Violência doméstica e

direitos humanos da mulher”. O

trabalho em questão é de autoria das

mestrandas Camila Macedo Thomaz

Moreira, Nathália Lehn e o Prof. Dr.

Marcos Paulo Dhein Griebeler.

Disponível em: clique aqui

https://books.google.com.br/books?id=w64wEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://drive.google.com/file/d/1wAHGYTUPo-LxHnuqSWQcEPxjteWj3ATW/view
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EVENTOS

O evento possui certificação, inscrições através do

site, clique aqui

https://saga2.faccat.br/index.php?op=1387#!
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LINKS INTERESSANTES

Caso você tenha alguma contribuição para nosso 

informativo, envie um e-mail para 

marcosdhein@faccat.br, andressasantos@faccat.br ou 

mestradodr@faccat.br.  Desejamos a todos uma ótima 

leitura e até o informativo 58 do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler – Professor do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

– PPGDR FACCAT

Prof. Dr. Roberto Morais – Coordenador do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR 

FACCAT

Andressa Soares dos Santos – Assistente do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da FACCAT

www.fee.rs.gov.br

www.anprotec.org.br

www.badesul.com.br

www.brde.com.br

www.bndes.gov.br

www.observadr.org.br/portal

http://www.redeteg.org

wp.ufpel.edu.br/observatoriosocial

www.mi.gov.br/desenvolvimento-regional

repositorio.ipea.gov.br

www.finep.gov.br

www.portalinovacao.mct.gov.br

www.abdi.com.br

www.fnq.org.br

www.ipea.gov.br

http://portal.iphan.gov.br
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